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ANUNȚ
PRIVIND CONCURSUL DE SELECȚIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU
CONSTITUIREA CORPULUI NAȚIONAL DE EXPERȚI ÎN MANAGEMENT
EDUCAȚIONAL, SESIUNEA 2020, SERIA A 17-A

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE
PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI NAŢIONAL DE EXPERŢI ÎN MANAGEMENT
EDUCAŢIONAL

Extras din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selectțe a
cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional,
aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
Art.2 La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional
de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de
formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor;
c) a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar
curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau îndrumare şi control în învăţământ
prin hotărâre judecătorească şi definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management
educaţional.
Inspectoratul Școlar Județean Bihor scoate la concurs un număr de 100 de locuri, în
vederea dobândirii calității de membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional,
Sesiunea 2020, Seria a 17-a.

Adresa oficială a site-ului pe care se fac înscrierile online, în perioada 21.12.2020 –
27.12.2020, este: http://cneme.edu.ro/inscriere.
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Afișarea listelor cuprinzând candidații admiși în această etapă, în urma introducerii
informațiilor în formularul de selecție online se va face luni, 28 decembrie 2020, pe pagina
http://cneme.edu.ro și pe site-ul contact@isjbihor.ro:
Vă rugăm să studiați cu atenție toate documente postate pe site.
Inspectorii școlari pentru management instituțional, prof. Zoița Nagy și prof. Tiberiu
Sîncelean, vă stau la dispoziție, pe întreaga perioadă a desfășurării concursului, pentru orice nelămuriri.

Inspector școlar general,
prof. Virgil Nicolae BLAGE
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